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ATA

ATA N.° 14 DA COMISSÃO ELEITORAL CENTRAL - IFBA 2018

Ata da reunião da Comissão Eleitoral Central - CEC realizada na data de 09 de
novembro de 2018, às 9h13minutos, na sala de reuniões da CEC, Reitoria do
IFBA.

Às nove horas e treze minutos, da data de nove do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, na
Reitoria do IFBA, sala Nº 60, ocorreu a décima quarta reunião da Comissão Eleitoral Central (CEC). Neste
horário estavam presentes os membros: Ana Júlia, Marcos Vinícius Ribeiro, Edcassio Avelino, Henrique
Porto e Gabriel Miranda. Vale ressaltar que na data de vinte e cinco de outubro do ano de dois mil e dezoito,
as atividades da Comissão Eleitoral Central foram suspensas com a publicação da Resolução CONSUP N°
33 de 25/10/2018, que trata da suspensão do processo eleitoral. Na data de 07/10/2018 a CEC se reuniu e foi
ao Ministério Público Federal (MPF) protocolar denúncia contra a suspensão do processo eleitoral,
interferências no processo e acusações infundadas contra a CEC por meio de Ofício 345 do Gabinete da
Reitoria que sequer deu direito de defesa a CEC e suspendeu o processo eleitoral unilateralmente. Por
conseguinte, faz-se necessário elucidar que as atividades da Comissão Eleitoral Central foram retomadas a
partir da data de oito do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito mediante: (i) a Liminar que sustou os
efeitos do Ofício 345/2018/ GABINETE.REI que declarou a suspensão das eleições do IFBA, proferida pelo
senhor Iran Esmeraldo Leite (Juiz Federal da 16ª Vara/ SJBA); e (ii) a deliberação dos membros do
CONSUP presentes na 8ª Reunião Extraordinária para tratar do processo eleitoral. Com a retomada do
processo eleitoral, a décima quarta reunião da Comissão Eleitoral Central tem como pauta as seguintes
questões: fazer ajustes e adequações no calendário eleitoral; elaborar um comunicado para comunidade IFBA
acerca da retomada do processo eleitoral; analisar os recursos sobre as candidaturas aos cargos de diretores;
dar encaminhamento ao processo de Ana Luísa dos Santos Carregosa; o que ocorrer. Após a apresentação
das atividades, estas foram distribuídas entre os membros presentes da seguinte maneira: (a) Ana Júlia e
Gabriel Miranda ficaram com os encaminhamentos do processo de Ana Luísa dos Santos Carregosa e
organização dos processos no sistema SEI; (b) Marcos e Henrique ficaram com os ajustes e adequações no
calendário eleitoral; (c) Edcassio se responsabilizou pela elaboração da ata da reunião. Após a conclusão das
adequações no calendário eleitoral, Marcos e Henrique reuniram os membros presentes para análise das
modificações feitas no calendário eleitoral, estas foram acatadas pelos membros presentes. Na sequência dos
fatos, houve uma outra divisão de tarefas, da seguinte maneira: (d) Marcos optou por redigir o comunicado
para comunidade IFBA acerca da retomada do processo eleitoral; (e) Henrique ficou com a elaboração de
documento para consultar a PROJU-IFBA acerca do Art. 13, § 1°, inciso III que trata do curso de formação
para o exercício de cargo ou função de gestão em instituições da administração pública, da Lei N°
11.982/2008. Às 11h32min decidiu-se estabelecer uma pausa para o almoço. Às 12h18min a reunião foi
retomada, nesse horário, registra-se a presença do membro Joilson além dos presentes no turno da manhã. No
âmbito da divisão das atividades, Joilson ficou responsável por solicitar retificação/atualização da Resolução
N° 17, de 17 de agosto de 2018, do CONSUP que trata da constituição (formação) das Comissões Eleitorais
Locais. Às 15h30min. ocorreu uma pane no computador onde estava sendo redigida a ata, ainda nesse
momento, a membra Ana Júlia comunicou que precisaria se retirar da reunião, por conta de compromissos
particulares. O membro Gabriel foi ao setor de DGTI solicitar ajuda ao técnico para solucionar o problema
do computador. Às 15h50min foi resolvida a pane no computador. Na sequência dos fatos, Marcos comunica
que passou para a DGCOM-IFBA o comunicado de retomada do processo eleitoral, bem como o calendário
eleitoral com as adequações feitas propostas pela comissão. Ademais, Marcos comunica que fez documento
que convoca uma reunião entre a Comissão Eleitoral Central e os membros das Comissões Eleitorais Locais,
com proposta de data para 19 e 20 de novembro de dois mil e dezoito. Às 16h09min deu-se início ao
julgamento dos seguintes processos, obedecendo a ordem alfabético dos campi: (i) campus Barreiras –
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Possui apena um candidato chamado de Gustavo da Silva Querino, candidatura deferida sem impugnação;
(ii) campus Brumando – Myller Fernandes e Rui Santana, candidaturas deferida sem impugnação; (iii)
campus Camaçari – Antônio Rubens, candidatura deferida sem impugnação. Cledson Mesquita teve
candidatura indeferida pela Comissão Eleitoral Local e recurso indeferido pela Comissão Eleitoral Central
em reunião feita na data de vinte e cinco de outubro de dois mil e dezoito. Eduardo Oliveira Teles
candidatura deferida sem impugnação. (iv) campus Eunápolis – Fabíolo Morais e Ivanildo Antônio dos
Santos, candidaturas deferidas sem impugnação. (v) campus Feira de Santana – Raigenis da Paz Fiuza,
candidatura deferida sem impugnação. (vi) campus Ilhéus – José Gustavo e Thiago Nascimento, candidaturas
deferidas sem impugnação. Maria Oliveira Berbert candidatura indeferida pela Comissão Eleitoral Local e
semrecurso apresentado a CEC (vii) campus Irecê – Amanda Mendes de Santana Dourado, candidatura
impugnada e recurso será julgado pela CEC na data de doze de novembro do ano de dois mil e dezoito. Jeine
Nunes de Andrade, candidatura deferida sem impugnação. (viii) campus Jacobina - Normando Raimundo de
Lima Júnior - a candidatura do servidor se sustenta pelo inciso III, paragrafo 1°, Art. 13° da Lei N°
11.892/2008, conforme deliberações do CONSUP na data de oito de novembro do ano de dois mil e dezoito,
sendo assim, a comissão irá deferir a candidatura do servidor enquanto espera parecer da PROJU-IFBA,
conforme atesta processo SEI 23278.015195/2018-75. Ricardo Alcântara Mesquita, candidatura deferida
pela Comissão Eleitoral Local, além disso, vale ressaltar que não houve abertura de recursos perante a
Comissão Eleitoral Central. Tercio Graciano Machado, candidatura deferida pela Comissão Eleitoral Local,
ademais, cabe destacar que no processo n° 23745.002085/2018-90, este possui como título “Recurso” no
entanto, encontra-se com o status de “Restrito”, este fato impossibilita a leitura, análise e tomada de decisão
por parte da Comissão Eleitoral Central. (ix) campus Jequié – Cleber Pereira dos Santos candidatura deferida
sem impugnação. Edson Gonçalves dos Santos candidatura deferida pela Comissão Eleitoral Local. Luciano
Pestana Santos, a análise do processo será feita na data de doze de novembro do ano de dois mil e dezoito.
Nada mais digno de registro, deu-se por encerrada a reunião, com as atividades concluídas às 17h23min.
lavrando-se a Ata que lida e achada conforme, segue assinada pelos presentes. Salvador-BA, 09 de novembro
de 2018.

Documento assinado eletronicamente por MARCOS VINICIUS RIBEIRO DE OLIVEIRA,
Presidente da Comissão Eleitoral Central, em 13/11/2018, às 10:21, conforme decreto nº
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